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L
a nostra organització ha estat decisiva en la conformació dels acords de les 
meses de diàleg social establertes pel Govern, en principi les vinculades als 
ERTO’s i a les mesures relacionades amb el COVID 19.

En segon lloc s’està treballant, en diferents fases, les relacionades amb la 
reforma de les pensions, que, a data d’avui, ha superat el tràmit en la comisión de 
trabajo y seguridad social, amb 20 vots a favor, 16 en contra i una abstenció, de 
manera que en pocs dies es portarà al plenari del Congreso de los Diputados. És 
necessari fer esment que no tots els acords que es van signar el dia 1 de juliol han 
estat incorporats a l’avantprojecte de llei, i temes com el Mecanismo de equidad 
intergeneracional s’incorporen al text, i d’altres, com  la cotització dels becaris, la 
remodelació del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), queden 
al tinter, així com les compensacions per IT als fixos discontinus, les millores en 
les cotitzacions de les cuidadores que demanin reducció de jornada per atendre 
persones amb dependència  i una part de l’equiparació de les parelles de fet 
i matrimonis civils en les pensions de viudetat. Aquests i d’altres temes que 
no es van acordar al 1 de juliol quedaran pendents d’aprovació a les esmenes 
particulars al tràmit parlamentari i a una segona fase de negociació a la Mesa del 
diálogo social de pensiones en una segona fase.

Els compromisos amb els grups parlamentaris sembla que afecten d’altres 
matèries, unes discutibles, però que no afecten els termes pactats (Informe de les 
mal anomenades despeses impròpies, una ampliació del col·lectiu de persones 
jubilades anticipadament abans de l’entrada en vigor d’aquesta reforma, que 
veuran aplicats els coeficients reductors que hem pactat, sempre que els sigui 
favorable).

Veurem com acaba el tràmit parlamentari, i quines quedaran fora i quines 
s’incorporaran definitivament. Estem amatents sobre el tema.

Cal dir que els objectius principals, revalorització de les pensions amb el IPC i la 
derogació del factor de sostenibilitat han estat acordades a la comisión de trabajo 
y seguridad social.

Respecte a l’increment de les pensions, tot apunta a que el mes de gener o 
febrer es faci efectiu el pagament del diferencial del 0,9% amb el IPC mitjà del 
novembre del 21, i amb efectes del 1 de gener s’aplicarà el % corresponent, com 
s’ha acordat. 

Un altre espai que sí que vam aconseguir reformar va ser l’increment de 15 
euros/mes al SMI (Salari Mínim Interprofessional), en aquest cas sense l’acord dels 
empresaris, però que el Govern va posar efectivament en vigor el passat mes de 
setembre.

Per últim, i no per això menys important, ens queda el debat i el possible acord 
en l’àmbit de la derogació de la Reforma Laboral del 2012. Com sabeu, aquest 
tema s’està treballant de manera urgent en la Mesa del Diálogo Social amb el 
Ministerio de Trabajo, y on hi ha posicionaments molt contraposats depenent del 
costat de la taula que estiguin els interlocutors socials. Confiem que es pugui arri-
bar a un acord, com a mínim amb les posicions del Govern i dels sindicats, i veu-
rem quin paper hi fa de nou la patronal, que sembla que no volen acceptar certes 
reformes que són cabdals per a les organitzacions sindicals.     

Barcelona, 23 de novembre de 2021

Miquel Lluch
Secretari general
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EDITORIAL

“

”

CAL DIR QUE 
ELS OBJECTIUS 
PRINCIPALS, 
REVALORITZACIÓ 
DE LES PENSIONS 
AMB EL IPC I 
LA DEROGACIÓ 
DEL FACTOR DE 
SOSTENIBILITAT 
HAN ESTAT 
ACORDADES A 
LA COMISIÓN 
DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

ACORDS PER AVANÇAR
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U
nai Sordo va rebre el suport de la immensa 
majoria de les delegades i delegats presents al 
12è Congrés Confederal, celebrat a Madrid, per 

renovar el seu mandat com a secretari general de 
CCOO. En total, 659 persones van votar a favor seu i 44 
es van abstenir. Unai Sordo ha tingut el suport del 93,7 
% dels delegats i delegades en aquest congrés.

La llista encapçalada per Unai Sordo, l’única que 
es presentava a aquest 12è Congrés Confederal del 
sindicat, tindrà una tasca ingent per davant, centrada 
en la recuperació i la millora dels drets laborals i 
socials; la defensa d’una recuperació econòmica justa, 
que arribi al conjunt de la societat; la modernització 
del mercat de treball; el reforçament organitzatiu i de 

la negociació col·lectiva, i seguir creixent en afiliació.
Les persones que componen la nova Comissió 

Executiva Confederal són: Unai Sordo, Carlos Bravo, 
María Cardeñosa, Cristina Faciaben, Carlos Gutiérrez, 
Agustín Martín, Empar Pablo, Vicente Sánchez, Mariano 
Sanz, Mari Cruz Vicente, Carmen Vidal i Carolina Vidal.

El sindicat afronta, així, un nou període amb diversos 
objectius, recollits en la ponència aprovada pel 12è 
Congrés, i que estan marcats per la recuperació 
de drets de les persones treballadores. Toca seguir 
treballant intensament per continuar guanyant el futur, 
al costat de la classe treballadora, i enfortint CCOO 
com a agent imprescindible per configurar el món del 
treball al segle XXI.

UNAI SORDO ÉS REELEGIT COM A 
SECRETARI GENERAL DE CCOO
Amb el suport del 93,7 % dels delegats i delegades del 12è Congrés Confederal

SINDICAT
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DELEGACIÓ CATALANA
Una nombrosa delegació de CCOO de Catalunya, 
formada per 58 persones i encapçalada pel seu 
secretari general, Javier Pacheco, va participar en el 
Congrés confederal de CCOO.

La delegació de Catalunya va estar formada per 32 
dones i 26 homes. Catalunya va ser el territori de CCOO 
amb més representació al Congrés confederal del 
sindicat. També hi van assistir més delegats i delegades en 
representació de les diferents federacions que formen el 
sindicat. Concretament, les federacions van aportar-hi 34 
delegats i delegades (19 homes i 15 dones). En total, des 
de Catalunya, van assistir-hi 92 delegats i delegades entre 
la delegació territorial i la federativa, 47 dones i 45 homes, 
cosa que significa una setena part de tots els delegats i 
delegades del Congrés confederal de CCOO. 

SINDICAT

MANTINGUEM EL CONTACTE 
www.ccoo.cat/pensionistes

Companyes i companys,
La Federació de PPJJ, fa difusió de les seves activitats i 
envia informació d’utilitat al conjunt de la seva afiliació, 
mitjançant correu electrònic (e-mail). 

Per mantenir aquest vincle necessitem disposar del teu 
e-mail actualitzat i el número del teu mòbil (si en tens).

Podeu fer-nos arribar les vostres dades a l’adreça:
fjubil1@ccoo.cat

També trucant per telèfon al: 
934 812 769

 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h, per facilitar les 
vostres dades de contacte.

MANTENGAMOS EL CONTACTO 
www.ccoo.cat/pensionistes

Compañeras y compañeros,
La Federación de PPJJ, realiza difusión de sus 
actividades y envia información de interés, al conjunto de 
su afiliación, por medio del correo electrónico (e-mail).

Para mantener este vinculo necesitamos disponer de tu 
e-mail actualizado, así como de tu número de teléfono 
movil (si dispones de él)

Podéis enviarnos vuestros datos a la dirección:
fjubil1@ccoo.cat

También podéis llamar por teléfono al:
934 812 769

De lunes a viernes de 10 a 14h, para facilitar vuestros 
datos de contacto.
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F
a 30 anys, l’Assemblea General 
de l’ONU, en la seva resolució 
45/106, va designar el 1r 

d’octubre com el Dia Internacional 
de les Persones Grans, data que 
hem celebrat i reivindicat tots dos 
sindicats, CCOO i UGT, per obtenir 
la visibilitat necessària i destacar 
les importants aportacions que 
les persones grans realitzem per a 
l’avanç de la nostra societat, i per a 
crear consciència intergeneracional 
sobre les diferents oportunitats i els 
desafiaments de l’envelliment actiu 
en el nostre món.

El nostre record inicial en aquest 
1r d’Octubre és per als milers 
de persones mortes per l’acció 
assassina del virus que ha assolat la 
nostra societat, i la nostra abraçada 
solidària a les seves famílies. La 
pandèmia ha estat especialment 
cruel amb el nostre col·lectiu, 
sens dubte el més castigat per la 
virulència de la pandèmia: només 
en les residències de gent gran 
s’ha produït un desastrós impacte 
que ha segat més de 30.000 
vides, i avui continuem mantenint 
la nostra creença que moltes 
d’aquestes vides es podien haver 

salvat, realitzant polítiques de 
prevenció i desenvolupant plans 
d’acció per a salvaguardar-les. 
Continuem plantejant la necessitat 
d’investigar judicialment el que ha 
ocorregut en el nostre col·lectiu 
durant la pandèmia, i l’exigència 
de responsabilitats dels qui 
havien d’haver pres les decisions 
necessàries per a evitar el brutal 
resultat provocat per la inacció o 
l’acció errònia política i sanitària 
durant la pandèmia en aquest 
àmbit. 

Malgrat la dificultat evident de 
gestió d’una pandèmia d’aquestes 
característiques, fins a la posada en 
marxa d’un procés de vacunació 
que sembla haver permès 
controlar-la,  la gestió i la capacitat 
preventiva en les residències de 
gent gran han resultat clarament 
insuficients per a abordar una crisi 
d’aquesta dimensió i naturalesa.

Les persones grans contribuïm, 
des de diferents àmbits, al 
desenvolupament econòmic i 
social de la nació, però, malgrat 
això, continuem sent discriminades 
i excloses de la societat, com 
aquesta pandèmia ha tornat 

a demostrar. Hem de superar 
definitivament l’edadisme, superar 
prejudicis, per obtenir una 
població més activa socialment 
i econòmicament, una societat 
que se senti protegida i que se li 
permeti envellir de la forma més 
saludable possible.

En el context de crisi sanitària 
actual, la vida de les persones grans 
i la qualitat amb la qual la viuen 
estan condicionades, d’una banda, 
pel fet que s’assegurin i enforteixin 
serveis públics de qualitat, capaços 
de mantenir les mesures d’higiene, 
atenció i prevenció necessàries. 
Per una altra, pel fet que generem 
espais de convivència capaços 
de prevaler les necessitats socials 
en condicions de seguretat, com 
ciutats més per als vianants i 
ciclables, o xarxes de suport a les 
persones vulnerables.

Les persones grans preferim 
envellir a casa nostra, però un 
dels principals problemes és 
l’accessibilitat a les nostres pròpies 
llars, perquè a Espanya hi ha al 
voltant de 5 milions d’edificis que 
no compten amb ascensor, a més 
d’altres barreres arquitectòniques, 

MANIFEST 1 D’OCTUBRE
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per la qual cosa uns 1,8 milions 
de persones tenen serioses 
dificultats per a sortir de casa 
seva o, directament, no tenen la 
possibilitat de fer-ho.

Pel que fa a l’atenció a 
domicili, cal identificar les 
persones amb més necessitats 
d’atenció, i prioritzar les 
atencions considerades 
imprescindibles en cada cas, per 
així poder reorganitzar els recursos. 
Emplacem al fet que siguin els i les 
assistents socials pertanyents a les 
respectives conselleries de serveis 
socials o administracions locals, 
perquè, en el marc d’una adequada 
coordinació sociosanitària, sota 
la direcció dels serveis públics 
de salut, valorin les situacions 
personals i socials de les persones 
usuàries, i no les empreses que 
actualment presten aquests serveis.

El fet que les persones grans 
siguin vulnerables no implica, ni 
molt menys, que amb això hagin 
perdut salut o capacitats. Els homes 
i les dones que superen els 65 anys 
continuen sent persones que encara 
tenen expectatives de viure dècades. 
Per això cal que, públicament i 
col·lectivament, s’assumeixi el 
desafiament que les seves vides 
siguin saludables i actives.

Per a això, els sistemes públics 
de salut, dependència i serveis 

socials són elements essencials 
per a aconseguir que s’envelleixi 
en condicions saludables i amb 
autonomia. A més, són instruments 
per a lluitar contra la desigualtat 
en totes les etapes de la vida, 
abordant les diferències territorials 
existents, així com la cobertura de 
serveis i recursos destinats a les 
persones grans.

Cal continuar garantint el 
Sistema Públic de Pensions, i 
per a això l’últim acord és molt 
important, perquè s’elimina l’Índex 
de revaloració de les pensions, 
que limitava les pujades anuals 
al 0,25%, s’elimina el Factor 
de sostenibilitat, millorant les 
pensions de futures generacions 
de pensionistes i reforçant el 
pacte intergeneracional, l’Estat 
assumeix les mal denominades 
despeses impròpies de la Seguretat 
Social, donant així un pas nou i 
decisiu en la separació de fonts de 
finançament que anem construint 
des de 1995 (donant compliment 
de la forma més adequada al 
sistema de finançament previst en 
l’article 109 de la Llei General de 
Seguretat Social, principalment a 
través d’ingressos per cotitzacions i 
transferències pressupostàries, que 
no préstecs) i s’assegura garantir 
el Sistema públic de pensions, en 
incloure’s en la Llei General de 

la Seguretat Social una clàusula 
mitjançant la qual es realitzarà 
anualment una transferència, a 
través dels PGE, de al voltant d’un 
2% del PIB, que suposa 22.000 
milions d’euros en xifres de 2021, 
la qual cosa representa una gran 
millora en els ingressos del Sistema, 
i per tant en la sostenibilitat de les 
pensions.

Durant anys, successius governs 
han finançat, amb càrrec a 
cotitzacions, altres polítiques de 
despesa, llevant, durant la crisi 
anterior, de forma accelerada i per 
quanties superiors a les previstes 
inicialment en la Llei que regula el 
Fons de Reserva de la Seguretat 
Social, els recursos acumulats en 
aquest Fons.

El mateix Tribunal de Comptes 
ha quantificat en 103.690 milions 
d’euros, el que ha estimat com 
a finançament amb càrrec a 
cotitzacions d’altres polítiques, 
que havia de ser finançat 
pressupostàriament.

L’Acord de pensions recentment 
aconseguit reforça aquesta línia 
de necessària transparència i rigor 
en el compliment del principi de 
separació de fonts, que encara 
tenia moltes excepcions en la seva 
aplicació. 

 Amb això es reforça també 
la transparència en la gestió 

1 D’OCTUBRE
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de la Seguretat Social, facilitant 
als treballadors i treballadores, 
d’una banda, i al conjunt de 
la societat, de l’altra, el millor 
coneixement de la destinació de 
les seves cotitzacions i impostos, 
respectivament, al finançament de 
la Seguretat Social. Cotitzacions 
que són i seran la principal font 
de finançament del sistema, i 
finançament pressupostari que, 
amb importància creixent durant 
els pròxims anys, ha de permetre 
finançar adequadament el Sistema 
de pensions durant les dècades en 
què haurem d’afrontar necessitats 
més elevades.

No es tracta només d’una 
exigència democràtica i de 
transparència elemental, sinó 
també de combatre les campanyes 
interessades a donar la imatge 
d’una Seguretat Social en fallida, i, 
a més, de defensar que el sistema 
de repartiment en el qual es basa 
el nostre Sistema de pensions és 
perfectament sostenible, i més  
quan no se li endossen despeses 
indegudes, i que és a més l’únic 
que pot garantir i blindar el futur 
d’aquestes pensions.

Ressaltem que la desigualtat 
laboral es plasma clarament en la 
bretxa existent en les pensions. 
Tant el tipus de pensió com les 
seves quanties col·loquen les 
dones en una posició visiblement 
pitjor que la dels homes. Abans de 
la crisi, ja es podia observar que les 
condicions laborals i els diferents 
nivells de corresponsabilitat 
social afectaven la quantia de 
les futures pensions i mantenien 
la desigualtat en l’accés i la 
determinació d’aquestes. Les 
polítiques per a evitar i per a 
abordar les conseqüències que la 
crisi econòmica i la de cures tenen 
en les condicions de treball, renda 
i vida de les dones han de tenir un 
paper protagonista per evitar la 
bretxa existent.

PER TOT AIXÒ, AVUI DIA 1 
D’OCTUBRE, LES FEDERACIONS 
DE PENSIONISTES I JUBILATS 
D’UGT I DE CCOO RECLAMEM, AL 
GOVERN I AL CONJUNT DE LES 
ADMINISTRACIONS I PODERS 
PÚBLICS, EL SEGÜENT:
1. El desenvolupament i la 

implantació de polítiques 
públiques en matèria de 
promoció de la salut són 
imprescindibles per a garan-
tir l’envelliment actiu, ja que 
afecten de manera directa la 
deterioració de la salut i de les 
capacitats autònomes de les 
persones grans. Es fa cada dia 
més imprescindible situar la 
despesa sanitària pública en, 
almenys, el 7,2% del PIB, cosa 
que anem reivindicant de fa 
anys. Aquest increment en el 
finançament ha d’anar aparellat 
amb l’increment de la despesa 
en Atenció Primària fins al 25% 
del total de la despesa sanitària, 
per aconseguir acostar  els 
serveis sanitaris a la població, i 
donar més capacitat resolutiva 
a l’Atenció Primària.

2. Que es continuï protegint les 
persones grans del COVID-19, 
i per a això cal considerar tres 
situacions: Persones grans 
autònomes, persones que 
requereixen ajuda a domicili, i 
persones residents en centres 
de persones grans. El primer 
cas requereix aïllament i pre-
venció primària, però els altres 
dos casos necessiten una apos-
ta per l’establiment de criteris 
comuns estatals, emparant els 
drets d’atenció a la dependèn-
cia i la salut pública, amb una 
cooperació interadministrativa, 
amb criteris clars d’actuació, 
que hauran d’aplicar les admi-
nistracions competents. 

3. Es necessita més capacitat de 
resposta del Sistema d’Atenció 
a la Dependència davant la crisi 

sanitària, perquè ha resultat 
manifestament feble. Cal recu-
perar el finançament estatal, 
insistint en la línia del recent 
acord en el marc del Diàleg 
Social, per a posar en marxa 
un Pla de Xoc per culminar 
la implantació del Sistema 
d’Atenció a les Persones 
Dependents. Des del 2012, el 
desenvolupament del sistema 
s’ha anat assentant sobre una 
fragilitat que s’ha fet palesa 
en els últims anys. Potenciar 
el sistema sobre l’eix crucial 
de la qualitat és clau per a 
afrontar els reptes demogràfics 
que estan per venir. Cal posar 
més l’accent en la rellevància 
de reorganitzar els centres 
d’atenció a les persones depen-
dents, adequant els seus recur-
sos i espais en funció del grau 
de dependència.

4. Els partits polítics han de tenir 
en compte que el col·lectiu de 
persones grans és molt vulne-
rable a polítiques de retallades, 
i més quan estem passant, en 
massa ocasions, a convertir-nos 
en sustentadores principals 
de les següents generacions, 
perquè les pensions suposen 
la principal font d’ingressos de 
més del 25% de les llars.

5. És necessari abordar les des-
igualtats al llarg de totes les 
etapes de la vida. Les polítiques 
públiques han de garantir 
l’exercici efectiu dels drets, 
alhora que promoure la redis-
tribució de la riquesa, perquè 
existeix marge per a millorar la 
contribució fiscal, així com per 
a aconseguir un sistema fiscal 
més just, amb un repartiment 
més equilibrat dels esforços, ja 
que sense això les desigualtats 
econòmiques i socials expe-
rimentades al llarg de la vida 
es traslladen a la vellesa, com 
succeeix amb les bretxes de 

1 D’OCTUBRE
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gènere, en el treball, la cura i 
les pensions.

6.  En el nostre col·lectiu, les 
persones grans, de manera 
compatible amb la valoració 
positiva del nostre Sistema de 
pensions contributives, ressalta 
el fet que el marge de millora 
de les pensions en col·lectius 
significatius és molt evident.

7.  Un 25,64% de les pensions 
contributives se situen per sota 
del nivell de pobresa relativa 
(60% de la mitjana d’ingressos), 
i és més d’un 28% si li sumem 
les pensions no contributives.

8.  Fins i tot un 8,19% de les pen-
sions estan per sota del nivell 
de pobresa severa (30% de la 
mitjana d’ingressos).

9.  Per tot això, la nostra reivindica-
ció d’increment de les pensions 
més baixes és una qüestió 
essencial.

10.  Precisament, emmarcat en 
termes de pobresa, l’Acord 
recentment signat per totes 
dues organitzacions ha suposat 
posar fre a una sagnia contínua 
de pèrdua de poder adquisitiu 
dels pensionistes, aconseguint 
frenar aquesta caiguda en picat 
en restablir l’IPC com a índex 
revaloritzador de les pensions i 
assegurant el nul efecte d’una 
inflació negativa. Així com la 
desaparició del Factor de soste-

nibilitat, que actuava com una 
autèntica espasa de Dàmocles, 
que pretenia rebaixar les pen-
sions de manera creixent, en 
un 9% per a les persones que 
actualment tenen 50 anys, fins 
a un 25% per a les més joves, 
avui entorn dels 20-25 anys, per 
continuar augmentant la reta-
llada fins i tot després, deixant 
els futurs pensionistes en una 
situació límit, en el moment 
més vulnerable de les seves 
vides.

11. És molt important iniciar un 
debat, per després plasmar-lo 
en una futura llei integral de 
drets de les persones grans. 
Aquesta ha de garantir una 
protecció específica a les per-
sones grans i contemplar els 
àmbits de la salut, l’habitatge, 
la protecció social i econòmica, 
la protecció jurídica, la cultura 
o l’oci.

12. Considerar el fet de 
l’envelliment com un èxit 
obtingut pels avanços cientí-
fico-tècnics del coneixement 
humà i, alhora, com un repte 
per a aconseguir que, durant 
el temps en què es prolongui 
la pervivència, es garanteixi la 
millor qualitat de vida.

13. Ens continuarem mobilitzant 
contra la pobresa energètica, 
perquè el preu de la llum és 

desorbitat. Per això haurien 
d’implantar-se mesures espe-
cífiques per a la població més 
vulnerable, com ara:

 · Desenvolupar programes per a la 
població que, pel fet de trobar-se 
en situació de pobresa energèti-
ca, no pot intentar cap mesura 
d’eficiència energètica, i necessita 
que les administracions públi-
ques (Govern central, governs 
autonòmics i municipals) financin 
aquestes actuacions.

 · Ampliar i reforçar el bo social per 
a les persones vulnerables.

 · Estendre el termini de moratòria 
als talls de llum per a la població 
vulnerable.

 · Aplicar una tarifa més baixa per 
a un consum mínim vital en els 
primers KWh consumits.

Davant els problemes que tenim 
el nostre col·lectiu, i si no es tenen 
en compte les nostres propostes 
en el desenvolupament de políti-
ques públiques, i amb una major 
dotació de recursos per a la millora 
del sistema de salut i dependència, 
el finançament de les pensions, 
l’aplicació transversal de la perspec-
tiva de gènere i el replantejament 
del sistema productiu i fiscal, els/
les pensionistes i jubilats de CCOO i 
d’UGT ens continuarem mobilitzant 
fins a aconseguir-ho, cridant el con-
junt de la societat a participar en 
aquestes mobilitzacions. 

1 D’OCTUBRE
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É
s important recordar que, a partir de certa edat, 
hem de començar a tenir en compte certs factors. 
Aquests són els nostres 10 consells per a prepa-

rar-te per a una vellesa saludable.
1. Alimenta’t bé. Una dieta variada i equilibrada és 

fonamental. Les fruites i les verdures són els nos-
tres millors aliats. Per contra, els aliments grassos i 
el sucre han de prendre’s amb moderació.

2. Cuida el teu cos. Fer-se revisions mèdiques periò-
diques és important per a un manteniment òptim 
de la salut, com també per a poder detectar a 
temps possibles irregularitats.

3. Cuida de la teva ment. Sigues actiu mentalment, 
evita en la major mesura possible situacions 
d’estrès, o en tot cas aprèn a controlar-les. Tingues 
una actitud positiva i optimista enfront de la vida.

4. Evita riscos. El tabac i el consum abusiu d’alcohol 
clarament no juguen a favor teu, redueix el seu 
consum o elimina’l completament.

5. Continua aprenent. No perdis mai la curiositat. 
Llegir llibres o revistes, participar en debats o, fins i 
tot, pots aprendre a utilitzar internet o iniciar-te en 
les xarxes socials.

6. Exercici físic. Realitzar activitat física de manera 
moderada i de manera constant afavorirà la nostra 

mobilitat a llarg termini. Els passejos diaris són una 
de les millors activitats, sempre respectant la capa-
citat de cadascú.

7. Cuidar la casa i adaptar-la. De la mateixa mane-
ra que realitzem canvis a casa amb l’arribada 
d’un bebè, amb l’arribada de la vellesa també 
podem realitzar petits canvis a casa. Canviar la 
banyera per un plat de dutxa o adaptar les altures 
d’electrodomèstics com la rentadora pot prevenir 
lesions musculars per males postures.

8. Relacionar-se. Sortir de casa, relacionar-se, infor-
mar-se, conèixer coses i persones noves ampliarà 
el nostre cercle social. Visitar museus, anar al teatre 
o sortir a sopar t’ajudarà a tenir una actitud positi-
va i a tenir aspiracions.

9. Acceptar i gaudir del lloc que s’ocupa en la família. 
Si els teus fills ja són grans o estàs jubilat, aprofita-
ho. Ja no has d’estar pendent de tot, gaudeix 
d’aquest merescut descans i aprofita per a fer 
aquesta cosa que sempre has volgut fer.

10. Acceptar l’envelliment i gaudir-ne. Sigues realista, 
ja no tens 20 anys, però això no significa que no 
puguis gaudir. La vellesa és un graó més en la vida, 
on l’experiència i la saviesa afloren, accepta aquest 
nou rol i intenta treure’n el màxim partit. 

ENVELLIR DE MANERA SALUDABLE
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DONES SILENCIADES

DONES

S
’acosta el dia 25 de novembre, Dia internacional 
contra la violència a les dones. Sempre comptem 
les morts de dones i nens que s’han produït cada 

any, moltes, massa; fem actes, minuts de silenci, diem 
els seus noms, plorem per elles. Però a l’any següent es 
torna a produir la mateixa escena, les mateixes dades, 
els mateixos crims, les mateixes accions violentes…

No fa massa temps que les reconeixem, des que 
l’Institut de la Dona recull dades i les facilita. Però la 
violència contra les dones, dintre les seves famílies, 
o per coneguts pròxims, ha existit sempre amb dife-
rents formes, disfressades amb excuses dialèctiques, 
viscerals o ideològiques. Són moltes les cròniques que 
expliquen fets violents contra les dones, cremades en 
la foguera les bruixes, o bé preses, exiliades, represalia-
des, perseguides…

S’han recuperat noms propis de dones polítiques, o 
d’intel·lectuals. Noms de dones preses, afusellades per 
la seva ideologia republicana, pel seu compromís polí-
tic abans de la democràcia. No obstant això, 80 anys 
després, la Guerra d’Espanya continua sent un pou 
insondable d’històries humanes, de relats èpics i de 
frustracions col·lectives.  

 Hi ha un bon nombre, la immensa majoria, de dones 
anònimes que van patir, van sofrir escarni als seus pobles, 
recloses a casa seva, denunciades pels seus veïns, assen-

yalades per ser la dona de, la filla o la germana d’un home 
d’esquerres, perseguides per l’autoritat competent… 
Elles també eren considerades culpables, perquè, a més 
d’ocupar els llocs de treball que van deixar els homes, de 
fer-se càrrec del que quedava de família, de sofrir fam i 
penalitats per protegir els seus fills, van veure com es con-
vertien en el focus d’atenció, de mofa i d’escarni de les 
persones que es van lliurar al “nou ordre”. 

No van ser considerades heroïnes, persones ínte-
gres, tot el contrari, les roges havien de ser reinserides 
(segons l’Església) i reeducades, per això a algunes els 
van treure els seus fills o filles. No obstant això, elles, 
moltes d’elles, les que es van rebel·lar contra la tirania 
de la dictadura en totes les seves formes, van ser les 
transmissores, les que van parlar als seus fills i nets, les 
que van contar, les que van guardar la memòria, les 
que van explicar en veu baixa als seus descendents el 
que havien vist i viscut, les que no van oblidar, les que 
van recollir les petites coses, insignificants, però volgu-
des, els objectes familiars que tenen una història ínti-
ma-emotiva, privada.  Per a elles va avui aquest escrit, 
perquè el passat no passa mai, perquè som paper on 
s’escriu tot el que succeeix abans de nosaltres, som la 
memòria que tenim, i volem conservar-la. 

M.Carmen Romero
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U
GT i CCOO han realitzat la 
proposta en la Mesa de 
Diàleg Social de pensions, en 

la qual s’està debatent la segona 
fase de la reforma per a garantir de 
manera estructural la suficiència de 
les pensions més baixes, i reclama 
que el projecte de PGE-2022 incor-
pori ja una primera mesura orienta-
da en aquest sentit.

Malgrat que el nostre Sistema 
de pensions garanteix pensions 
contributives a gairebé 9 milions 
de persones amb una quantia 
mitjana de 1.035 euros/mes, un 
import que s’eleva fins als 1.192 
euros/mes en el cas de jubilació, 
CCOO i UGT criden l’atenció sobre 
el fet que 1 de cada 5 pensions 
contributives (el 22,8%) necessiten 
de complements a mínims.

Aquests complements permeten 
així que els una mica més de 2,2 
milions de persones pensionistes 
que els reben puguin aconseguir 
una pensió mínima que oscil·la 

entre els 689 euros/mes en els 
casos de viduïtat i jubilació per a 
majors de 65 anys sense cònjuge 
a càrrec, i els 851 euros/mes en els 
de jubilació amb cònjuge a càrrec.

Als casos anteriors, hem de 
sumar gairebé 450.000 persones 
que són titulars d’una pensió no 
contributiva, la quantia de la qual 
se situa en 402 euros/mes.  

Per a millorar la protecció social 
que el Sistema de Seguretat Social 
ofereix a aquests col·lectius de 
pensionistes, UGT i CCOO han 
plantejat, en la Mesa de Diàleg 
Social de pensions, la necessitat 
que la segona fase de l’acord 
incorpori una referència expressa 
a la necessitat d’elevar les quanties 
d’aquestes pensions fins a 
aconseguir un nivell de suficiència 
i garantir aquesta de manera 
estructural en el llarg termini.

Per a això, CCOO i UGT plantegen 
la necessitat que les pensions 
mínimes i les pensions no 

contributives s’incrementin de 
manera progressiva per sobre del 
que es revaloritzaran el conjunt de 
les pensions, fins a aconseguir un 
nivell de suficiència per a totes les 
persones pensionistes, mantenint 
en tot cas el diferencial de garantia 
que actualment estableix el 
Sistema respecte dels àmbits 
contributiu i assistencial.

El sindicat ha reclamat així que el 
projecte de Pressupostos Generals 
de l’Estat per a l’any 2022, en 
coherència amb l’objectiu plante-
jat, i sense perjudici de la concreció 
final d’aquesta matèria en la sego-
na fase de la negociació sobre pen-
sions, inclogui una primera actua-
ció en aquest sentit, i es prevegi, 
respecte de les pensions mínimes 
i les pensions no contributives, un 
mateix percentatge d’increment de 
les quanties superior al que amb 
caràcter general s’utilitzarà per a la 
revaloració del conjunt de les pen-
sions. 

CCOO I UGT RECLAMEN UNA PUJADA 
DE LES PENSIONS MÍNIMES I NO 
CONTRIBUTIVES EN ELS PGE-2022

Bones Festes 
i Feliç 2022

Pensionistes
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FIRA GRAN

E
ls passats dies 27, 28 i 29 d’octubre, Pensionistes de 
CCOO, hem participat activament a la Firagran, ubi-
cada a les drassanes reials de Barcelona, a on vam 

atendre i informar a mes de 3000 persones. 



FIRA GRAN
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HOMENATGE A JUAN ALAMILLO

Bona tarda a totes.
L´Alamillo no ha pogut ser avui aquí, s´està 

recuperant d´un petit ensurt de salut que l´ha portat 
a passar 5 dies ingressat a un hospital de comarques, 
públic, de gestió privada, amb el que això comporta. 
Dit això...

Com que el pare no ha pogut venir, m´ha demanant 
que llegeixi les paraules que ell hauria dit de poder ser 
aquí. 

D´entrada, creu honestament que moltes de 
vosaltres també us el mereixeu aquest reconeixement, 
pel vostre treball i dedicació de sempre.

Ara ja fa dos anys l´Alamillo va anunciar que deixava 
l´activitat al Consell de la Gent Gran de Barcelona 
i de Catalunya (Us dic jo que no ha parat ni un sol 
dia, recopilant dades, contrastant informacions, per 
confeccionar les seves taules, que farien empipar a 
alguns dels que esteu aquí, a l´hora que farien pujar 
els colors a d´altres. Ell sempre ha dit que qualsevol 
informació que es doni ha d´anar acompanyada de 
dades, ha de ser demostrable)

 Com ja sabeu, l´Alamillo continua participant 
puntualment a la Plataforma Unitària de la Gent Gran 
de Catalunya i al seu sindicat, CCOO. Però sembla que 
té la intenció de, poc a poc, anar retirant-se de la vida 
política després de molts anys dedicats a la defensa 
dels interessos dels treballadors, de la gent gran i dels 
sectors més febles i vulnerables de la nostra societat.

L´Alamillo creu que hem d’estar orgulloses, que són 
importants els avenços socials experimentats però que 
queda molt camí per fer. I com diu ell, HEM DE SER 

EXIGENTS, DURS AL FONS, AMABLES EN LES FORMES, 
entre d´altres coses, per exigir el compliment de les 
normes legals aconseguides, perquè no quedin en 
paper mullat.

Cal continuar lluitant per recuperar els drets socials 
que ens han tret des de l´inici de la crisi del 2008, 
tant en temes laborals, com de pensions, sanitat, 
dependència, la congelació de l´IRC des del 2010...
etc. Aquests drets es van conquerir amb molta lluita i 
esforç, tant individual com colectiva.  

DEURES(((Tots aquests aspectes estan recollits a les 
ponències del VIII Congres Nacional de la Gent Gran 
de Catalunya, celebrat a l’octubre del 2019. (Us anima 
a la seva lectura)))) 

Creu que s´ha de donar ple suport a la lluita de 
les dones per la igualtat, la dignitat i l ‘emancipació, 
aquesta lluita ha de ser de totes i tots. El sistema 
econòmic imperant només posa en valor allò que 
es pot vendre i comprar al mercat, és per això que 
hem de posar en valor, la cura dels nens, la cura de 
les persones dependents, les tasques de la llar, les 
activitats socials.

El novembre de 2019, el Parlament Europeu va 
adoptar una Resolució que declara una “emergència 
climàtica i mediambiental a Europa i a nivell global”.

El nostre medi natural està malalt, i aquesta malaltia 
pot arribar a ser irreversible, no està produïda per 
desastres naturals, sinó per la nostra espècie, fruit de 
la nostra acció i el sistema econòmic imperant basat 
en el creixement il·limitat, quan els recursos naturals 
són limitats. Hem d´exigir a les administracions que 
prenguin mesures per revertir aquesta situació. I 
això passa per actuar, per ser valentes, per buscar 
alternatives (de consum, de mobilitat, de producció).  

I sobretot creu que ens ha de preocupar la situació 
del jovent, el sector de població més preparat de la 
història; però el que menys transferències socials rep 
i amb l’índex d’atur més elevat d’Europa (2021-01 el 
39’5%); Per buscar una sortida personal molts joves 
han marxat del país, segons els experts 1’5 milions; la 
precarietat laboral; greus impediments per accedir a 
un habitatge; tot això produeix grans dificultats per a 
la seva emancipació. Hem d’estar al seu costat, els hem 
d’estimular per que lluitin, que s’organitzin, perquè les 
idees sense organització no és desenvolupen.

En nom del Joan Alamillo, Gràcies! I a seguir lluitant! 

INTERVENCIÓ DEL SEU FILL, SERGI A LA FIRA DE LA GENT GRAN DE 2021
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CONSCIÈNCIA DE L’EDATISME

UNIÒ BAGES

D
urant la pandèmia, hem sentit a dir sovint: “els 
nostres avis...”, referint-se als que som  grans. En 
realitat, però, ni tots som avis, ni cap som propietat 

de ningú. Darrere d’aquesta frase hi ha un pretès 
sentiment d’estimació i una actitud paternalista de 
protecció quan, en realitat, les persones grans hem estat 
discriminades injustament per raó de la nostra edat. 

L’edatisme va causar la mortaldat a les saturades 
residències quan, sense seguir criteris clínics, es va 
prohibir la derivació dels malalts cap als hospitals i, també, 
va limitar els nostres drets, al fixar un llindar d’edat a partir 
del qual se’ns va considerar vulnerables, sabent que no 
era l’edat la que provocava la mort per la Covid, sinó el 
fet de tenir comorbiditat (altres malalties associades). 
Amb aquesta discriminació per l’edat, se’ns va limitar 
les sortides de casa, vàrem viure aïllats familiarment i 
socialment, provocant-nos una solitud no desitjada, una 
sensació de por i de fragilitat, qüestions que van afectar 
la nostra autoestima. Totes aquestes conseqüències s’han 
acceptat com a “danys col·laterals”, davant dels quals 
no s’ha entonat cap “mea culpa”, perquè ha afectat un 
col·lectiu, el nostre, poc valorat socialment.

No cal apel·lar a la pandèmia, però, per veure 
com la discriminació per l’edat afecta la nostra 
vida. L’edatisme, incrustat en la nostra societat, és 
el culpable que se’ns tracti de forma paternalista, 
se’ns parli amb diminutius, se’ns infantilitzi, se’ns 
falti al respecte..., fins al punt d’arribar als abusos 
i maltractaments, que són més habituals del que 
ens pensem. No es tracta únicament de mals físics 
provocats per cops, tibades de cabells i ferides, 
sinó que també es produeixen danys psicològics 
o emocionals, sexuals, econòmics, vulneracions 
de drets, abandonaments... En el maltractament 
econòmic, per exemple, s’inclouen robatoris, pèrdua 
de control dels estalvis... i l’abús per part de la banca, 
quan menystenen les persones grans sense habilitats 
digitals, deixant-les d’atendre personalment. 

L’edatisme existeix perquè s’associa totes les 
persones velles (qualificatiu que hauríem de 

reivindicar) amb un conjunt de característiques 
negatives: malaltia, deteriorament mental, problemes 
de mobilitat, sordesa, dependència, fragilitat, 
solitud..., que es generalitzen a tot el col·lectiu, creant 
una imatge mental falsa (estereotip) que s’aplica 
homogèniament a tots nosaltres, veient-nos com a 
persones vulnerables, inactives, caducades, inútils, 
incapaces de prendre les pròpies decisions...

Les persones grans, en realitat, som molt diverses, 
però aquest estereotip i el prejudici que comporta fa 
que totes patim l’edatisme, encara que no es percep 
fàcilment perquè el que és una greu discriminació 
s’ha normalitzat socialment. Un exemple molt clar és 
la “síndrome dels avis esclaus”, que pateix la gent gran 
que cuida dels nets, i arriben al punt de deixar de tenir 
vida pròpia, perdent el control dels seus horaris. Llavors 
són incapaços de posar límits als seus fills, perquè 
s’autoconsideren grans i creuen que s’han de sacrificar 
perquè els joves mantinguin les seves relacions socials, 
vagin al gimnàs... De la mateixa manera, la majoria de 
nosaltres també ens autolimitem, i deixem de fer certes 
activitats, dient-nos: “ja no tinc edat”, quan fer-les depèn 
de la capacitat que tinguem i no dels anys complerts. 

Tenim interioritzat l’edatisme, i estem condicionats per 
l’excessiva valoració que es dona a la joventut en la nostra 
societat, fins al punt que tenim la pretensió impossible de 
mantenir-nos joves, fugint de l’envelliment, quan fer-se 
gran és l’objectiu de tothom i l’hem de viure amb orgull. 
No podem ser com la gent que eviten anar als casals, 
dient-se  ridículament que són “el lloc dels vells”.

Des de la Federació de Jubilats i Pensionistes i amb 
el conjunt del Sindicat pressionem i negociem amb les 
diferents administracions: les pensions amb el govern 
central, les places de residència amb la Generalitat, 
l’atenció domiciliària amb les administracions locals. 
Tenim clar en les nostres ponències els efectes 
negatius de la discriminació de la dona, provocada pel 
patriarcat, i també hem de ser molt contundents en el 
combat contra l’edatisme, que, en el cas de les dones, 
s’afegeix a la discriminació de gènere.

En la nostra lluita sindical, s’haurien d’incorporar 
activitats de sensibilització i de conscienciació 
dels efectes de l’edatisme, adreçades a l’afiliació 
pensionista, a tota l’afiliació del Sindicat i a la societat 
en general, amb l’objectiu d’empoderar-nos per 
defensar els nostres drets, sentir l’orgull d’envellir i 
millorar la nostra vida. 

Víctor Prat. Bages
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GRUP PARLAMENTARI 
SOCIALISTES I UNITS PER 
AVANÇAR PARLAMENT DE 
CATALUNYA
Amb motiu de l’1 d’octubre, Dia 
Internacional de la Gent Gran, 
vàrem publicar un manifest en 
el qual cridàvem l’atenció sobre 
l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC).

Ens referim a l’increment de 
l’Indicador de Renda de Suficiència 
de Catalunya (IRSC), la quantia del 
qual té incidència en l’aplicació del 
conjunt de les polítiques socials del 
nostre país.

La quantia d’aquest indicador 
està congelada des de l’any 2010, 
sent en aquest període de temps 
la inflació a la nostra Comunitat 
superior al 14%. Aquest referent, 
com a mínim, hauria d’haver tingut 
un increment del 6%, atès que 
entre 2010 i 2021 el referent estatal 
(IPREM) s’ha incrementat (2017 en 
l’1% i 2021 el 5%).

PRESSUPOSTOS GENERALITAT DE 
CATALUNYA 2017 
Publicats el 28 de març de 2017
Disposició addicional 32. Indicador 
de renda de suficiència
3. S’autoritza el Govern a aplicar, en 
el mateix percentatge, l’increment 
addicional de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC), 
en cas que l’Administració general 
de l’Estat modifiqui l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples 
(IPREM) acordat per a 2017.

PRESSUPOSTOS GENERALITAT DE 
CATALUNYA 2020 
LLEI 4/2020, Publicats el 30 d’abril de 
2020
Disposició addicional 17. Indicador 

de renda de suficiencia
3. S’autoritza el Govern a aplicar, en 
el mateix percentatge, l’increment 
addicional de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya, en el 
cas que l’Administració general 
de l’Estat modifiqui l’indicador 
públic de renda d’efectes múltiples 
acordat per al 2020. 

La gent gran ha posat de 
manifest en els diferents 
Congressos de la Gent Gran de 
Catalunya (V, VI, VII i VIII) la seva 
preocupació per l’evolució de la 
quantia d’aquest indicador, així ho 
reflectíem en la PONÈNCIA A del 
VIII CONGRÉS, el 5 octubre de 2019:
b.2. Referents econòmics per 
accedir i aplicar les polítiques 
socials 
A Espanya, l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples (IPREM), 
i a Catalunya, l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya (IRSC), 
les quanties d’aquests referents 
s’estan devaluant, no s’actualitzen 
cada any amb l’índex de preus de 
consum (IPC) i estan congelades 
des de l’any 2010, llevat de l’IPREM, 
que el 2017 es va incrementar 
un 1%. Des de la seva creació 
fins al 2017, l’IRSC s’ha devaluat 
un 12,79%, aquesta devaluació 
afecta el conjunt de les polítiques 
socials del nostre país i el conjunt 
de ciutadans que han de recórrer 
a qualsevol de les prestacions 
socials que s’apliquen a la nostra 
comunitat. 

Les reivindicacions són: 
 · Recuperar gradualment el valor 

perdut de l’IRSC en aquests anys 
de congelació i no actualització 
amb l’IPC des de la seva creació. 

 · Actualitzar cada any d’acord 
amb l’IPC real quan sigui positiu. 

 · En l’IRSC de Catalunya, suprimir-
hi el terme suficiència, i que 
es denomini indicador de 
renda de Catalunya (IRC). 
El llenguatge condiciona 
conductes: considerem del tot 
inacceptable que en el nostre 
referent econòmic per a l’accés 
i l’aplicació de les polítiques 
socials se l’anomeni suficient, 
ja que la quantitat d’aquest 
referent és inferior al llindar de 
pobresa de Catalunya. L’any 
2018 l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (IRSC) se 
situà en 7.967,73 euros per any. 
Segons les dades de l’Idescat, 
la renda que marca el llindar de 
risc de pobresa de Catalunya 
d’un adult l’any 2018 (el darrer 
publicat) és de 10.981,40 euros. 
Una diferència anual de 3.013,67 
euros per any. Cal, de manera 
gradual, una aproximació dels 
valors entre aquestes dues xifres. 

Fa pocs dies hem conegut que el 
Govern de l’Estat, en l’avantprojecte 
de Presupuestos Generales del 
Estado, en la Disposició addicional 
norantena tercera,  Determinació 
de l’indicador públic de rendes 
d’efectes múltiples (IPREM) per a 
2022, contempla una pujada del 
2,5%.

En el marc de l’Acord Estratègic 
signat pel Govern de Catalunya 
i els agents socials (patronals i 
sindicats majoritaris) el 16 de febrer 
de 2005, es crea la Llei 13/2006, de 
27 de juliol, de Prestacions Socials 
de Caràcter Econòmic. Al Capítol II, 
es recull la creació d’un indicador 
propi de Catalunya i en la seva 
Disposició transitòria primera, fixa 
la quantia per a l’any 2006, sent 
aquesta un 6,4% superior a la de 
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TESTAMENT VITAL O DOCUMENT DE 
VOLUNTATS ANTICIPADES

l’IPREM estatal per compensar el 
diferencial de renda i de preus.

L’any 2021 el diferencial entre 
l’IPREM i l’IRSC és del 0’74%; si li 
sumem el 2’5% d’increment previst 
de l’IPREM estatal, la quantia 
de l’IRSC, serà inferior. Situació 
totalment inadmissible per la 
regressió social que representa i 
el greu perjudici que ocasiona a 
la majoria de ciutadans del nostre 
país.

Per aquest motiu, hem 

dirigit escrits als departaments             
d’Economia i Hisenda i al de Drets 
Socials sol·licitant la seva atenció 
vers aquest reiterat incompliment 
i reclamant que en els propers 
pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya es corregeixi aquesta 
diferència.

Vostès, com a partits polítics 
presents en el Parlament de 
Catalunya, participaran en els 
debats dels pressupostos, per la 
qual cosa els demanem que es 

facin ressò d’aquesta reivindicació.
Els adjuntem el text de l’escrit que 

hem dirigit als dos departaments 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, així com els annexos 
ampliant dades.

Quedem a la seva disposició per a 
qualsevol aclariment sobre aquesta 
petició. 

Josep Guinot i Mauchan
Coordinador de la PLataforma Unitària de la Gent 
Gran de Catalunya

El Document de Voluntats Anticipades és una 
forma jurídica per deixar instruccions en relació als 
tractaments mèdics en cas que la nostra salut es 
deteriori de forma irreversible, perdent l’ús de les 
nostres facultats, i està  regulat a Espanya  des del  
2002 per la Llei de Autonomia del Pacient.

El poden sol·licitar las persones adultes que tinguin 
totes les seves facultats per decidir sobre el tractament 
que volem rebre per finalitzar la vida dignament.

S’ha de fer constar explícitament que vols morir 
mitjançant l’eutanàsia, si no ho fas així, no seria 
possible dur-ho a terme.

Es fa davant de notari. També es pot fer amb un 
document privat signat per tres persones que no 
tinguin relació de parentiu amb el/la declarant.

Realitzar aquest acte es un tràmit que produeix 
certa aprensió, tot i que és una mesura referendada 
per una àmplia majoria social. De fet, menys de l’1% 
de la població espanyola ha signat el Document 
de Voluntats Anticipades, i a Catalunya sols l’1,25% 
(aquests percentatges són aproximats).

Aquest document pot incloure:
 · Nomenar un representant perquè, arribat el cas, faci  

d’interlocutor amb el metge.
 · Acceptar o no determinats procediments 

terapèutics. 

 · Ser atès a casa o a l’hospital.
 · Rebre assistència religiosa o no.
 · Rebutjar o garantir una autòpsia.
 · Permetre o no la donació d’òrgans per trasplantar o 

per a la investigació científica.
 · Si vols ser enterrat o incinerat.

Aquest document alliberarà els familiars d’haver de 
prendre decisions sempre doloroses.

Aquest document s’ha d’entregar al nostre centre 
de salut, que l’incorporarà al nostre historial clínic de 
la Sanitat Pública, i passarà al Registro Nacional de 
Instrucciones Previas. 

PUGGC
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L’ACORD DE PENSIONS UNA MAGNÍFICA 
NOTÍCIA 
El Consell de ministres va aprovar a finals d’agost el Projecte 
de Llei per a la reforma de les pensions fruit de l’acord 
amb els sindicats de CCOO i UGT i la Patronal en la Mesa 
del Diàleg Social.  L’Acord és un pas important atès que les 
anteriors reformes es basaven en retallar les pensions i com 
a conseqüència d’això un major empobriment dels i les 
pensionistes.

El moviment de jubilats i pensionistes, en el què CCOO 
ha sigut una actor actiu, s’ha mobilitzat durant aquests 
anys per tres objectius:  la revalorització de les  pensions 
estigues lligat a l’IPC, derogar el Factor de Sostenibilitat, 
que adequava la pensió a l’esperança de vida, i per tant 
provocava una disminució de la pensió que es fixava en 
el moment de la jubilació i mantenir la suficiència i la 
sostenibilitat del sistema públic de pensions.   

Cal recordar que la Llei de les pensions de 2013 impulsada 
pel Govern del PP preveia un augment del 0,25% i el 
denominat Factor de Sostenibilitat que com s’ha dit retallava 
la pensió en funció de l’esperança de vida  i no garantia en 
un futur el nostre model de sistema públic de pensions.

Doncs bé, amb l’Acord actual garanteix el manteniment del 

poder de compra de les pensions mitjançant la revalorització 
anual en base a l’IPC  i en cas d’un IPC negatiu garanteix 
que la pensió no baixi. També es deroga el maleït Factor de 
Sostenibilitat que tenia l’objectiu d’empobrir les pensions. 

L’Acord garanteix unes pensions sostenibles. Hi ha el 
compromís per culminar la plena implementació del principi 
de separació de despesa i de forma addicional el Govern 
de l’Estat aportarà uns ingressos en torn als 22.000 milions 
d’euros per sanejar les comptes de la Seguretat Social.

En definitiva aquest Acord ofereix solucions als i les 
pensionistes d’avui, però també pels futurs i futures 
pensionistes, ja que l’acord va dirigit a articular un sistema 
de protecció suficient per a les properes generacions.

Les mobilitzacions que hem fet durant aquest anys no han 
estat en va, hem aconseguit els objectius que hem vingut 
reivindicant i fruit també de la concertació social que ha 
permès un consens social i polític. Mobilització i diàleg són 
les nostres armes per seguir avançant en la millora de les 
condicions de vida de la classe treballadora. 

Xavier Hernández
Secretari General de CCOO  
De la Federació de Jubilats i Pensionistes 

SER UNA PERSONA CRISTIANA
Contràriament a lo que pensa molta gent, ser una 

persona cristiana no vol pas dir, fonamentalment, creure en 
coses sobrenaturals, assistir a actes de culte i formar part 
d’una entitat determinada. Això també, però no pas tant, i 
no és lo fonamental.

D’acord amb els millors missatges bíblics, moltes 
vegades no gens coneguts, ser una persona cristiana 
voldria dir, en la meva opinió:

 · Respectar a cada persona lo que sigui seu o bé lo que li 
correspongui. És a dir: no robar, ni de manera il·legal ni, 
sobretot, sobretot, de manera “legal”.

 · Lluitar, col·lectivament, perquè ningú no robi (o, si més 
no, que ningú no robi TANT).

 · *Ajudar les persones necessitades, si n’hi ha, que no n’hi 
hauria d’haver, i si es pot.

 · Lluitar, col·lectivament, perquè la societat organitzada 
ajudi, de manera efectiva, les persones necessitades, fins 
a aconseguir que “no ho siguin”, necessitades. Començant 
per impedir que ningú les robi.

 · Per als creients de veritat, assistir, regularment, a actes 
comunitaris on, a més de reconèixer el Creador i estimar-
lo, també, i sobretot, cada persona assistent aporti 
(simbòlicament) els actes bons fets durant la setmana, 
per exemple (si és que “podia” fer-los), i els hi ofereixi.

Aquesta darrera condició és fonamental, de tal 
manera que, si algú, o alguns, o molts, no hi aportessin 
habitualment res, podent-ho fer, no caldria que hi anessin, 
a missa. Més ben dit: seria millor que no hi anessin, perquè 
es podrien trobar que el Creador rebutgés fortament la 

seva assistència, encara que no pas de manera visible, amb 
paraules del tipus de:

«Ni que m’oferiu holocaustos  /  no m’hi complac;  /  els 
sacrificis de comunió,  /  

ni tan sols me’ls miro.  /  No em molesteu més  /  amb 
el xivarri dels vostres cants.  /  No vull sentir  /  el so de les 
vostres arpes.  /  Deixeu que el dret brolli com l’aigua  / 

i la justícia ragi  /  com un torrent inestroncable.»  (Del 
profeta Amós, 5: 22-24, profeta molt poc conegut, però 
més important que els més coneguts.)

És a dir: no s’accepta l’acte de culte si no s’ha fet el bé, 
suposant que es pogués fer. 

També, per desfer mals entesos, caldria dir que, si una 
persona no creu en coses sobrenaturals, ni vol participar en 
actes comunitaris de persones creients, però sí que practica 
les quatre primeres coses que hem esmentat abans, no 
per això ha de pensar, ni ningú ha de pensar, que no sigui 
cristiana. Perquè el QUID decisiu d’aquesta qüestió no és pas 
el “creure” (com molt sovint es pensa), sinó el “fer”. Això es 
demostra, de manera fefaent, amb aquest raonament: el fer 
(sempre suposant que la persona “pugui” fer-ho) depèn de la 
voluntat de la persona, però el creure no. Quan una persona 
no creu, normalment, no és que no vulgui creure, sinó que 
la seva ment no entén una cosa. 

Per tant, no es podria pas no considerar cristiana una 
persona, per una cosa que no depèn de la seva voluntat. 

Conclusió: Hi ha molts cristians i cristianes que no van a 
missa. I hi ha moltes persones que van a missa i que no en 
són ben bé, de cristianes, sinó que només “se’n diuen”. Cal 
no generalitzar, i veure cas per cas. En situacions ambigües, 
Jesús acostumava a dir: “Pels seus fruits els coneixereu.” 
Doncs mirem sobretot els fets, i en segon terme, les 
paraules. 

Antoni Ferret
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ELS LLADRES CONTRA LES 
PERSONES, 4
La conxorxa internacional
Tot i que ja és prou envitricollada la vida econòmica 
en l’interior dels països, la que es dona en l’àmbit 
mundial ja no és que sigui complicadíssima, sinó 
que és impossible. De la passió per complicar-la 
més, o bé per aprofitar-se’n més, n’ha derivat un 
caos, pràcticament ingovernable.

Per què ho dic? El deute mundial (suma del deute 
de tots els països) és de 164 bilions de dòlars, i 
representa el 225 per 100 del PIB mundial. O sigui: 
es deu més del doble de lo que es produeix en tot 
un any, en tot el món. Sense precisions, que no 
puc fer, una gran part d’aquest deute (que inclou 
deute dels estats, de les empreses i de les famílies) 
és fruit de robatoris. Grans despeses, moltes d’elles 
indegudes, moltes d’elles militars, són pagades amb 
crèdits impossibles de tornar. I es va aguantant una 
situació en què uns deutes es paguen amb nous 
crèdits i es va fent una pilota. Hi ha alguns països 
que s’autocontrolen i poden regir la seva economia, 
però lo que és el món en general, l’occidental i 
dependents, és un caos.

Qui l’ha produït? Els robatoris, portats a una 
escala enorme, de manera que no és que hi 
hagi una situació desballestada per causa de les 
activitats delictives, no. És una situació (repeteixo: 
països occidentals i dependents) que ja és, 
estructuralment, en si mateixa, desballestada i 
delictiva per naturalesa.

Perquè, també, així com he dit anteriorment, en 
l’àmbit mundial ja no predominen els mateixos 
lladres d’abans, els nacionals. Ja, d’entrada, tot 
és una altra cosa. Aquí parlaríem dels més grans 
bancs, de les més grans multinacionals, de les 
principals fortunes (que, naturalment, s’han fet 
robant).

I... parlaríem del Gran Instrument suprem dels 
lladres del món: el Govern d’EUA.  El Govern que 
amenaça altres governs, que posa sancions sense 
cap dret a fer-ho, que intervé, si li convé, en un país 
per canviar el Govern, i, si no arriba fer-ho, el roba, 
l’amenaça, i, sobretot, fabrica una gran quantitat 
de mentides, que els mitjans de la púrria mundial 
s’encarreguen de difondre.

I l’altra cara, d’aquesta conxorxa delictiva? Aquí 
tenim milions i milions de persones vivint amb un 
euro al dia, o similar, produint esforçadament (quan 
hi ha sort) articles que al mercat mundial es poden 
vendre a preus baixos, perquè ells i elles en cobren 
una xifra superridícula. Tenim una gran part de la 
humanitat malvivint de manera arrossegada, i uns 
lladres que, no solament arramben amb tot lo que 
poden, sinó que, de tant fer-ho, han deixat el món 
en un estat que no pot anar. I es van fent aquestes 

pilotes perquè la situació no peti, però qualsevol 
dia pot petar: en un país, en diversos països, d’una 
manera més general... Una supercrisi que podria 
afectar molts milions de persones en situació de 
molt poca supervivència. 

Perquè, en un país, per molt que els lladres el 
malmenin, sempre hi ha un Govern, que si més 
no posa uns límits a la disbauxa. Però al mercat 
mundial, no n’hi ha cap, de Govern, no n’hi ha 
cap, de límit. Hi ha unes entitats (ONU, FMI, Banc 
Mundial), però no tenen una autoritat suficient 
per imposar un mínim d’ordre. Tot és com en 
una selva (tornem-hi: a la part occidental i països 
dependents).  

Un dels robatoris més odiosos és el que es 
produeix en el camp de la medicina. Amb la 
producció de medicaments per part d’empreses 
privades, que procuren arrambar tot lo que poden 
aprofitant la necessitat dels malalts. S’arriben a 
cobrar preus molt superiors als de cost, perquè, 
amb l’excusa que cal compensar la inversió 
feta en la investigació prèvia a la producció del 
medicament, es mantenen els drets de patent, de 
prohibir tota llibertat de producció, que podria ser 
molt més barata, durant anys i dècades.

Però, per odioses, tenim l’especulació de cereals, 
comprant-los abans de la collita, a preu baix, i 
venent-los després a preus especulatius. Aliments 
que n’hi hauria per a tothom, però molt sovint no 
es poden pagar. I tenim les tres grans distribucions 
més criminals:  el tràfic de drogues, el tràfic de 
persones (de cara al sexe forçat) i el tràfic d’armes. 
En aquests tres mercats criminals, s’hi mouen 
immenses quantitats de diners (sempre robats), 
mentre les persones necessiten (a escala mundial) 
milions de llocs de treball, per poder guanyar-se el 
pa. I que, al no tenir-los, han de marxar del seu país, 
sovint jugant-se la vida. 

Aquests tipus de robatori no tenen res a veure 
amb els primers que hem vist. Aquí es tracta de 
grans societats, sovint invisibles, i es tracta de 
fortunes monstruoses que es van reproduint 
sempre en quantitats astronòmiques. En aquest 
camp, ja no s’hauria de dir «lladres», es necessitaria 
una paraula molt més gruixuda.  No obstant això, 
aquests senyors lladres, dels quals es molt difícil 
saber els noms (però es poden arribar a saber), 
quan van on sigui, o quan se’n parla, són ben 
considerats, respectats, i ben tractats. Com pot ser, 
això??? 

Portats pel seu egoisme, per la seva inhumanitat, 
per la seva incompetència, els grans lladres del 
món l’estan destruint. 

Antoni Ferret



I
ndependentment de la valoració que fem de 
la Rússia soviètica (1917-1989), ja sigui com a 
contrapès a la cobdícia i expansió capitalista i/o 

com a referent social, que no forçosament com a 
model a imitar, és un fet que dels suposats nous 
valors sobre els quals s’havia d’edificar aquella societat 
socialista, almenys així va ser considerada durant força 
anys, no n’ha quedat res. L’ensulsida del «socialisme 
real» va deixar un xic o bastant orfes les persones 
d’esquerra i sobretot les que ens reivindicàvem (i ens 
reivindiquem) del marxisme. Però, a la vegada, ens 
va deixar les mans lliures per intentar bastir un nou 
projecte de baix a dalt, una altra cosa és que s’hagi 
assolit, que no.

Per tant, no ha d’estranyar que encara ens 
preguntem què va passar realment, sobretot durant 
els anys més opacs d’aquella experiència. I, com 
sempre, els llibres ens ajuden a veure-ho una mica 
més clar. Aquí només n’esmentaré uns quants, els que 
a mi m’han estat de més utilitat.

Em primer lloc, cal destacar el treball d’Orlando 
Figes, professor d’Història a la Universitat de Londres. El 
2000 vam conèixer la seva aproximació a la Revolució 
d’Octubre: La Revolución rusa (1891-1924). La tragedia 
de un pueblo (Edhasa; primera edició en anglès del 
1996). Una versió menxevic, segons un historiador 
amic meu, però no per això, suposant que acceptem 
la seva consideració, menys interessant i exempta 
del rigor que s’exigeix a un bon historiador. Com 
indica la cronologia del títol, Figes es va endinsar en 
els precedents de la Revolució de 1917. Però allà on 

ho va fer d’una manera magistral va ser en la seva 
següent obra: El baile de Natacha. Una historia cultural 
rusa (Edhasa, 2010 i 2012; primera edició en anglès de 
2002). Una obra imprescindible per entendre la cultura 
russa o, si ho voleu de manera més poètica, l’ànima 
russa, i tot el que va venir després.

La següent obra a la qual vull fer referència de 
ben segur que és més coneguda. Vasili Grossman 
ens va enlluernar amb la seva Vida y destino (Galaxia 
Gutemberg/Círculo de lectores, 2007). La història 
d’una nissaga familiar, la dels Shèposhnikov, que ens 
descriu l’URSS de la Segona Guerra Mundial i dels anys 
posteriors, que vol dir de l’stalinisme pur i dur. És èpica 
i, a la vegada, esgarrifosa la descripció que fa de la 
batalla de Stalingrad. Grossman no va poder veure-la 
publicada, ja que no es va publicar per primera vegada 
i en anglès fins als anys vuitanta.

Qui sí que va poder veure publicat el seu llibre, en 
anglès i el 1970, va ser Nadiezhda Mandelstam: Contra 
toda esperanza. Memorias (Acantilado, 2020; hi ha 
una edició anterior de 2012). Nadiezhda explica les 
peripècies, i és una manera de dir-ho, seves i del seu 
marit durant els anys més durs de l’stalinisme. Òsip 
Mandelstam, un dels poetes russos més importants 
del segle XX, va patir la seva primera detenció el 1934 
i va desaparèixer el 1938 mentre el traslladaven a 
un suposat exili siberià. Aquestes memòries, escrites 
a partir de 1956, són una de les denúncies més 
contundents de l’stalinisme, probablement una de les 
més literàries o, si més no, de les més poètiques.

I arribem al llibre al qual vull referir-me amb 

DE RÚSSIA A L’URSS I DE L’URSS AL NO RES
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més deteniment. És el més recent: La casa eterna 
(Acantilado, 2021; la primera edició en anglès és de 
2017, coincidint amb el centenari de la Revolució 
d’Octubre). Ha estat escrit per Yuri Slezkine, professor 
d’història russa a la Universitat de Berkeley (California). 
No és un llibre escrit amb simpatia envers els 
seus protagonistes, això és un fet. D’altra banda, 
es pot discrepar, jo ho faig, de la seva inclusió del 
bolxevisme dins de la tradició de les sectes (religions) 
mil·lenaristes, a la qual cosa dedica un article de 
manera explícita, el tercer; cal dir, però, que una part 
no menor dels seus discursos i  escrits li ho han posat 
fàcil. Dit això, no es pot dubtar de la seva ambició 
intel·lectual i dels seus resultats, molt notables. És 
una obra monumental, no endebades la seva edició 
castellana ocupa 1.628 pagines. 

És un biografia de la generació que va fer la 
revolució i, en bona part, també de la dels seus fills. 
Cal destacar-ne dos aspectes. En primer lloc, que l’obra 
dona veu als seus protagonistes, les transcripcions 
de textos són constants: dietaris, memòries, novel·les 
i cartes, sobretot. Als i les bolxevics els encantava 
escriure les seves experiències, per petites que fossin, 
la qual cosa els hem d’agrair, gràcies a això l’autor ha 
pogut reconstruir bona part de les seves vides. D’altra 
banda, tenien una vocació de lectors extraordinària. 
Un afany per aprendre a voltes fora de mida. Almenys 
pel que fa als dirigents bolxevics i també als seus fills. 
En segon lloc, cal esmentar l’encert de construir els 
relats a partir de les persones que vivien a la Casa del 
Govern, un edifici immens construir entre 1928 i 1931, 
en ple desenvolupament del Primer Pla Quinquennal 
i de l’inici de les col·lectivitzacions, per allotjar-hi els 
dirigents de l’Estat i del Partit, la nomenklatura; més de 
dues mil persones, inclòs el servei, que no era poc, tot 
cal dir-ho.

Certament, va ser una generació complicada, 
per no dir directament desgraciada. Va passar de 
l’eufòria de la Revolució d’Octubre, a la del Primer 
Pla Quinquennal (1928-1932), amb l’intermedi de la 
decepció dels anys de la NPE, per arribar a les purgues 
dels anys trenta i, sense solució de continuïtat, a la 
Segona Guerra Mundial. 

L’assassinat de Serguéi Kírov el desembre de 1934, 
qui pocs mesos abans havia dit que «la qüestió central 
de la revolució proletària s’ha resolt per complet i de 
manera irreversible a favor del socialisme», va significar 
l’inici de la «caça de bruixes». Els habitants de la Casa 
del Govern van ser dels més damnificats, ja que les 
purgues van començar pels alts funcionaris: marits, 
mullers, fills, germans... Entre 1926 i 1938, 42.768 alts 
funcionaris van ser executats, repartits en 383 llites, 

de les quals Stalin en van signar 357. Formaven part 
de les 386.798 persones que, més o menys durant 
els mateixos anys, van ser inclosos en la categoria 1, 
és a dir, candidats a l’afusellament. El 10 de maig de 
1938, 162 habitacions de la Casa del Govern estaven 
ocupades per famílies d’inquilins detinguts i 142 
estaven tancades.  

Com és sabut, no es van salvar ni els grans 
protagonistes de la revolució: Kàmenev, Zinòviev, 
Radek, Rýkov i Bujarin, aquest darrer potser el cas més 
dramàtic, els seus posicionaments polítics anteriors li 
ho van posar molt difícil; impossible, vaja. Els botxins 
d’avui s’anaren convertint en les víctimes del demà. 
No es van salvar ni els grans inquisidors: Yagoda, 
Yezhov i Beria. Van anar caient un darrera l’altre.

La següent generació no ho va tenir millor. Era 
mala cosa ser fill de represaliat. El més colpidor és 
que, malgrat la repressió, de la qual de bell antuvi 
només estava exempt Stalin, mai no van dubtar de 
l’estratègia (la raó) del Partit i de la seva fe, si se’m 
permet l’expressió, bolxevic. Això estava per sobre de 
qualsevol altra consideració.

En definitiva, un llibre altament recomanable. Acaba 
amb un epíleg dedicat a l’escriptor Yuri Trífonov, 
fill d’un bolxevic de primera hora que va ocupar 
importantíssim càrrecs i que no va superar les purgues 
stalinistes. La seva família vivia a l’apartament 137 
de la Casa del Govern. En la seva àmplia producció 
literària, es va dedicar a explicar –de manera el·líptica, 
no cal dir-ho- les seves experiències, les de tota una 
generació, que també eren, en gran part, les de la 
generació anterior.  

En la tardor de 1919, Nikolai Bujarin va dir que 
potser farien falta «dues o tres generacions educades 
en condicions totalment noves» perquè el comunisme 
es desenvolupés completament i desaparegués l’Estat. 
Com és sabut, ni la seva ni les dues següents van tenir 
temps. I no sembla, precisament, que fos la manca de 
temps el que va fallar. 

Jordi Casas
Historiador  
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D
el 13 al 18 d’octubre d’enguany, un grup de 
persones jubilades: 34 dones i 24 homes. 42 
afiliades i 16 acompanyants, procedents de 

diverses professions: educació, serveis a la ciutadania, 
sanitat, banca, industria... Que vivim a diferents indrets 
del territori: Barcelonès, Vallès Oriental i Occidental, 
l’Anoia, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Terres de 
l’Ebre, Alt Empordà... Hem fet un intens viatge, de 6 
dies, a Astúries. Un recorregut en el tren de la memòria 
per un espai on treballadors i treballadores es van 
mobilitzar pels seus drets laborals, desafiant, el 1934, 
la repressió del govern de dretes de la República i, 
després, del règim franquista. En aquestes lluites, 
el paper de les dones va ser fonamental, no com a 
simples espectadores, sinó com a part central de la 
mobilització i el seu desenvolupament.

Com va escriure Rubén Vega, professor d’Història 
Contemporània de la Universitat d’Oviedo: “La vaga 
va arribar a tenir importància per la solidaritat dels 
miners, però també per la determinació de les dones, 
que formaren els piquets que els homes no gosaven 
organitzar”.

Hem conegut, amb el bon guiatge del nostre 
company José Garcia, professor d’història, de CCOO 
Ensenyament i de la Fundació Muñiz Zapico, els 
indrets per on van succeir els fets de la revolta minera 
del 1934, i també els escenaris de la Guerra Civil. 
Entre ells, el cementiri civil de la ciutat, on hi ha la 
fossa comuna, amb el memorial als homes i dones 
republicanes afusellades. També altres llocs de la 
ciutat, amb l’acompanyament d’un molt bon guia, en 
Pablo, així com, també amb ell, hem conegut la ciutat 
de Gijón, la Universitat laboral i el Museu del poble 

Asturià. Així mateix, vam fer una ràpida visita a Avilés, 
amb una ullada al centre d’exposicions Niemeyer.

Hem fet un “màster” amb mines, amb la visita ben 
guiada al Museu de la Indústria i la Mineria, on hi ha 
una reproducció museïtzada d’un pou miner. Amb 
el coneixement d’altres explotacions: Pozos Soton,  
Espinos, Fortuna i Arnau, situades a les conques del 
Nalón i del Turon a Mieres, respectivament. Hem rebut 
bones explicacions sobre el dur treball a les galeries, 
dels perills i malalties que patien els miners, de les seves 
reivindicacions laborals, que motivarem que en aquests 
llocs hi hagués organització obrera des de finals del 
segle XIX, fins i tot en temps de molta repressió com 

VIATGE AL COR DE LES LLUITES DE LES TREBALLADORES 
I ELS TREBALLADORS A LES MINES ASTURIANES
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durant la dictadura franquista. De fet, fou en aquestes 
conques, a finals dels anys 50 del passat segle, on hi va 
haver un dels bressols del nostre sindicat.

Molt interessant fou la visita a l’antic poble obrer de 
Bustiello, situat a la vall del riu Aller, afluent del Caudal. 
Fundat per Claudio López Bru, fill de l’esclavista negrer 
Antonio López, per albergar-hi les famílies dels caps, 
els capatassos i de 40 miners, amb la intenció de fer un 
model de poble, basat en l’obediència i la fidelitat cap 
al propietari. Amb serveis: escola, hospital, economat, 
centre social i església, que es podien gaudir mentre 
es vivia en aquest poble, sempre que es treballés amb 
eficiència, moral cristiana i bona conducta laboral. Amb 
trets similars a les nostres colònies fabrils.

Molt emotiva fou la trobada amb les companyes 
i companys de Comissions Obreres de la Conca del 
Nalón, on, en la seva seu sindical, vam ser rebuts 
per Ester, la seva secretaria general, Pilar i Valerio de 
Pensionistes, que ens van explicar la difícil situació 
laboral que hi ha amb el tancament de les mines,

 sense garantir la reconversió laboral necessària per 
donar feina a la gent treballadora. 

El plat fort de la trobada va ser l’homenatge a la 
companya Anita Sirgo. Dona de miner, comunista i de 
Comissions Obreres. Va liderar la lluita de les dones, 
amb suport als miners en les vagues, com la de 1962, 
la “Huelgona” per la seva llarga duració: 2 mesos. Va 
patir repressió policial, mals tractés i vexacions. Vam 
lliurar-li una placa de reconeixement a la seva constant 
lluita sindical i social. Una dona que, als seus 92 anys, 
manté una vitalitat impressionant, com reflecteixen 
aquestes paraules seves:

Las mujeres fuimos muy importantes. “Mientras 
ellos estaban en el centro de la diana, nosotras, que, 
aunque éramos jóvenes, sabíamos muy bien lo que 
teníamos que hacer, estábamos en casa cuidando a 
los hijos, en las cárceles cuidando a nuestros maridos, 
en la calle en las manifestaciones, en los encierros. A 
todo nos daba tiempo”.

Aquest viatge ens ha mostrat en evidència 
que l’activitat minera va ser molt important a 
Astúries, donant feina a molts treballadors i també 
treballadores, però amb unes condicions molt dures: 
baixos salaris, moltes hores de feina i molt penosa. 
Treball infantil, explotació de la dona.

Hem arrodonit el viatge amb el reconeixement i 
l’homenatge a la gent que va lluitar per la República 
i contra la dictadura, com l’estada a la fossa comuna 
del Pozo Fortuna. Hem fet visites a la costa, a Candas 
i altres llocs de tradició marítima. Hem caminat 
per indrets singulars com la “Senda del Oso”. Hem 
estat ben allotjats a Langreo, hem gaudit de bons 
àpats tradicionals, hem tastat la bona sidra, hem fet 
companyonia i germanor.

Ha estat un molt bon viatge, organitzat per la 
Comissió de Cultura de la Federació de Pensionistes, 
amb la precisa i meticulosa direcció de la companya 
Estrella. Viatjar a altres comunitats de l’Estat amb el 
nostre sindicat té el valor afegit que comptem amb 
companys i companyes sindicals arreu, que ens acullen 
i ens guien en la descoberta dels seus territoris. És la 
riquesa del nostre patrimoni sindical, plural i divers. 

Quim Fornés Salillas
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CORAL “ROIG ENCÈS”

24 Pensionistes

E
scrivia fa un temps en 
Gabriel Jaraba, doctor en 
Comunicació i Periodisme i 

militant històric de CCOO, fundador 
de Radio Obrera, que va ser una 
experiència molt valuosa de CCOO, 
el següent:

“Hi havia un temps en què la 
gent cantava. A les obres, els pale-
tes… els vianants taral·lejaven 
alguna cançó… sense oblidar les 
senyores de la neteja, les bugade-
res i les planxadores.”

Què ens passa, a la classe tre-
balladora? Assistim callats a les 
manis, com complint una penitèn-
cia, consumim música i no can-
tem. Coincideixo amb en Gabriel 
quan diu que cal lluitar contra 
l’emmudiment general. No podem 
permetre que el neoliberalisme ens 
prengui fins i tot la paraula. I afe-

geixo que no podem tolerar que les 
nostres cançons de lluites i victòries 
(poques però sonades) quedin rele-
gades a un tema d’investigadors o 
de nostàlgics. L’explotació de la clas-
se obrera segueix produint-se, amb 
altres formes, algunes més refinades, 
d’altres igualment brutals (ryders, 
transportistes, dones de la neteja o 
de cura d’ancians…), però fiquem-
nos al cap una cosa: mentre hi hagi 
capitalisme hi haurà explotació, hi 
haurà abusos i hi haurà marginalitat.

Uns quants, fa uns tres anys, 
ens vàrem plantejar la qüestió: 
fem una Coral que interpreti les 
velles i noves cançons del prole-
tariat i de la lluita democràtica, 
les de la Guerra d’Espanya, les de 
l’antifranquisme, aquelles d’altres 
llocs del món que expressin els 
valors democràtics, socials, de lluita 

per una societat sense explotadors 
ni explotats, que parlin de l’amor 
que els éssers humans ens hem de 
tenir, perquè, com deia el Che: “a 
tot revolucionari l’ha d’acompanyar 
un sentiment d’amor”. I renoi, mira 
que n’hi ha, de cançons pel món: 
catalanes, castellanes, gallegues, 
basques, franceses, italianes, portu-
gueses, angleses, nord-americanes, 
llatines, russes…

Molts músics com Pete Seeger, 
Billy Bragg, Joaquín Díaz, a casa 
nostra el Grup de Folk i els Setze 
Jutges, van recuperar en alguns 
casos melodies i en d’altres van 
compondre’n de noves, just per 
trencar silencis i donar la veu a qui 
no en té. També molts van recu-
perar cançons de la República i 
de la Guerra d’Espanya: vull citar a 
Francesc Pi de la Serra i al francès 

LA CORAL ROIG ENCÈS, O COM FER DE LA 
MÚSICA UNA EINA DE COMBAT



CORAL “ROIG ENCÈS”
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Leny Escudero, que han fet un tre-
ball ingent en aquesta direcció.

Aquests quants van trobar de 
seguida la receptivitat del sin-
dicat, en especial la Rosa Sans i 
en Miquel Lluch. Ambdós es van 
posar a disposició nostra per bas-
tir la Coral, amb esforç i recursos. 
Van buscar un professional que 
ens ensenyés a cantar. La immen-
sa majoria dels i les cantaires, el 
màxim que havien fet era cantar 
a la dutxa de casa seva i prou, i 
ningú teníem coneixements musi-
cals. Vàrem tenir la immensa sort 
de trobar i conèixer en Víctor Béjar, 
professor de saxo del Conservatori 
Municipal de Barcelona, i delegat 
de CCOO del seu centre, que va 
creure en el projecte i va accep-
tar fer-se càrrec de la Coral en el 
moment potser més difícil, que és 
l’inici, i que ens ha fet estimar la 
música i valorar-la en la seva mesu-
ra. Amb molta paciència i tacte, va 
saber constituir-nos en cantaires, 
passar de les individualitats al 
col·lectiu, cohesionar-nos i donar-
nos vida. Una gran persona, en 
Víctor, a més de gran professional.

M’oblidava del nom, Roig Encès… 
algú pensa que una Coral de CCOO 
es pot dir d’una altre manera? Som 
de la classe treballadora i el nostre 
color és el roig de la Comuna de 
Paris. Per això, la bandera de CCOO 
és vermella, i aquest color és encès, 
no s’apaga. Des d’aquí vull agrair 
la persona que ens va suggerir el 
nom, que no és altre que en José 
Luis López Bulla. Permítame Ud., 
querido Pepe Luis que desvele este 
secreto. Sólo este.

Vàrem cantar a la Manifestació 
del Primer de Maig de 2019, a la 
porta de Foment. Vàrem fer una 
presentació en forma de recital de 
gairebé una hora a la darrera Festa 
del Treball Digne que es va fer a 
l’Hospitalet i a la qual aspirem en 
un futur a tornar. Cal dir que vàrem 
defensar el repertori amb molta 
dignitat i vàrem aconseguir que la 
gent cantés amb nosaltres! Hem 
hagut de passar un temps tancats. 
La pandèmia va ser un torpede en 
la línia de flotació de molts espais 
de cant i artístics, però avui podem 
dir que el maleit virus no ha pogut 
amb nosaltres. Amb gran emoció, 

vàrem clausurar el darrer Congrés 
de les CCOO de Catalunya, amb la 
interpretació de la Internacional 
i Els Segadors, potser l’acte més 
emocionant en el qual hem par-
ticipat, i el dia 7 de juliol de 2021 
vàrem voler reconèixer als treballa-
dors i treballadores del sindicat, als 
i a les sindicalistes de CCOO com 
gent essencial en la lluita contra la 
pandèmia i els seus efectes.

Ara tenim un nou director, 
l’Eduard Comalada, un professional 
també, director de corals, amb el 
qual afrontarem nous reptes com 
a Coral i com cantaires. Ara, final-
ment, em demano i us demanem: 
Per què no veniu a cantar amb 
nosaltres? Per què no veniu a Roig 
Encès i en formeu part? Necessitem 
gent, molta gent, quants més millor 
i segur que ho podeu fer. No tin-
gueu vergonyes ni pànics, tothom 
pot cantar. Trenqueu els silencis 
amb nosaltres, veniu a fruir de la 
música i de les cançons nostres, 
aquelles que parlen de lluita i espe-
rança. Us esperem. 

Jordi Ribó Flos
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SINDICAT

A
mb motiu de l’atac feixista 
patit pel sindicat italià CGIL als 
locals de la seva seu a Roma, 

CCOO, UGT i CGIL-INCA (Istituto 
Nazionale Confederale di Assistenza) 
i ANPI (l’Assoziacione Nazionale 
Partigiani d’Italia) convocaren 
el dia 15 d’octubre diverses 
concentracions a Catalunya i arreu 
de l’Estat en solidaritat amb la CGIL 
i contra el feixisme, amb el lema 
#SiamoTuttiCGIL.

La principal concentració a Catalunya 
va tenir lloc a la plaça de Sant Jaume de 
Barcelona, i comptà amb la participació 
dels secretaris generals de CCOO i UGT 
a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros.

La resta de concentracions a 
Catalunya es van fer a les portes 
de les seus del sindicat a Girona i a 
Tarragona, i a la plaça de la Paeria a 
Lleida. 

CONJUNTAMENT AMB LA CGIL-INCA I  
L’ASSOZIACIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA

CCOO I UGT CONVOCAREN CONCENTRACIONS 
EN SUPORT AL SINDICAT ITALIÀ CGIL I 
CONTRA EL FEIXISME



27Pensionistes

CULTURA

D’aquí a final d’any, haurem realit-
zat les següents activitats:

FORMACIÓ
Hem fet cursos de formació sobre 
l’ús d’eines digitals als territoris de 
BLLAPAG, VORMAROS, Comarques 
Tarragonines i Terres de Lleida, amb 
prou èxit i participació.

CULTURA
Hem tornat a posar en marxa 
el Grup Camí, amb excursions 
matinals a la Vall d’Olzinelles i a 
Les Escletxes de Papiol, amb una 
nodrida assistència de marxai-
res. Pel desembre hi ha prevista 

una sortida a Capellades (Abric 
Romaní). Finalment, s’ha pogut 
fer el viatge a Asturias a prin-
cipis d’octubre, on la gent ha 
gaudit tant de la bonica terra de 
Juan Muñiz Zapico i d’Horacio 
Fernández Inguanzo com dels llocs 
rellevants de la lluita antifranquista 
i la lluita per les condicions de tre-
ball a les mines. La propera revista 
portarà una crònica del viatge, 
que us anticipem que ha superat 
totes les expectatives. La Coral 
Roig Encès ha reprès els seus assa-
jos tots els dimecres de 18 h a 19: 
15 h, sota la direcció de l’Eduard 
Comalada, mestre de corals. 

Presentació a  
l’Alt Penedès del llibre 
d’en Jordi Amat  
“El fill del xofer”

A
mb una participació oberta a 
la població i amb una assis-
tència d’una cinquantena de 

persones.
Participació que es fa palesa a les 

comarques que es presenta.

ACTIVITATS, CULTURA I FORMACIÓ,  
FINALS 2021
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